
UCHWAŁA NR XXII/108/16
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno

Na podstawie art.25 ust.4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 j.t) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz.710) 
uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się diety dla Radnych Gminy Głowno w postaci miesięcznego ryczałtu, którego 
wysokość uzależniona jest od pełnionej funkcji w Radzie Gminy.

2. Wysokość ryczałtu wynosi:

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1200 zł;

2) dla Przewodniczącego Komisji - 480 zł;

3) dla Radnego, który jest członkiem Komisji - 450 zł.

§ 2. Każda nieobecność na sesji Rady Gminy lub komisji rady powoduje potrącenie z ryczałtu 
kwoty stanowiącej 20% jej wysokości.

§ 3. 1. Podstawą do wypłacenia diety w postaci miesięcznego ryczałtu jest udział radnego w 
pracach organów Rady, do których został wybrany, potwierdzony jego podpisem na listach 
obecności, potwierdzonych przez inspektora d/s obsługi organów Gminy.

2. Radny zachowuje prawo do miesięcznego ryczałtu w przypadku nie obradowania w danym 
miesiącu Rady bądź komisji.

3. Radny zachowuje prawo do miesięcznego ryczałtu w przypadku jego nieobecności z powodu 
wykonywania obowiązków zleconych przez Radę Gminy.

4. Wypłata miesięcznego ryczałtu następować będzie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 4. 1. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady na sesji , obrady prowadzi wskazany 
przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady.

2. Za wykonywanie czynności, o których mowa w ust.1 wskazany Wiceprzewodniczący nie 
otrzymuje dodatkowego ryczałtu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2014 roku w 
sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik
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